HAMMARBY IF
ORIENTERINGSFÖRENING
Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hammarby IF Orienterings 91:a årsmöte öppnas.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c) suppleanter i styrelsen med dem för fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) en ledamot i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till
ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud);
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas
om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Protokoll fört 2014-03-10 vid Hammarby IF Orienteringsförenings
årsmöte för år 2013
1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande.
2. Röstlängden godkänns av mötet. 9 medlemmar är på plats plus vår revisor.
3. Till ordförande väljer mötet Tom Svensson. Till sekreterare väljer mötet Mats Alnaeus.
4. Mötet väljer Solveig Dillman och Britt Ericson som protokolljusterare och rösträknare.
5. Ja, mötet har utlysts på rätt sätt, inbjudan har gått ut både via brev och via information på
hemsidan, 9 medlemmar är på plats för det 91:a årsmötet i Hammarby IF Orientering. Mötet
hålls i Gula Villan på Kanalplan. Mötet startar 19:05.
6. Mötets deltagare godkänner föredragningslistan.
7.
a) Mötet godkänner efter genomgång 2013 års verksamhetsberättelse.
b) Mötet godkänner efter genomgång 2013 års förvaltningsberättelse
8. Revisorn är mycket nöjd med kassören Gun Larssons redovisning. Revisionsberättelse läses
upp och lämnas till styrelsens ordförande.
9. Revisorn föreslår att mötet ger ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2013. Mötet
ger ansvarsfrihet till styrelsen för tiden revisionen avser.
10. Styrelsen finner ingen orsak att höja medlemsavgiften.
11. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2014 godkändes av mötet.
12. Inga motioner har inkommit.
13.
a) Tom Svensson omval 1 år
b) Mats Alnaeus (sekreterare) omval 2 år och Tobias Spång omval 2 år.
Lars Westling omval (adjungerad) 1 år
c) Jonas Andersson (suppleant) omval 1 år
d) Johan Svensk omval som revisor 1 år
e) Rolf Svensson omval som valberedning 1 år
f) Ordförande och (eller) sekreteraren deltar på dessa möten.
Föreningen tecknas av ordföranden eller kassören var för sig.
14. Inga övriga frågor finns.
15. Ordföranden avslutar årsmötet kl. 19:30 och tackar de närvarande medlemmarna för visat
intresse.

Vid protokollet 2014-03-10

_____________________________________
Mats Alnaeus, sekreterare Hammarby IF Orienteringsförening

Justeras
_________________________________
Solveig Dillman

_________________________________
Britt Ericson

_________________________________
Tom Svensson, mötesordförande

Hammarby IF Orienteringsförenings styrelse 2014
Ordförande:

Tom Svensson

omval 1 år

Ledamöter:

Mats Alnaeus (sekreterare)
Gun Larsson (kassör)
Tobias Spång
Joacim Tingstorp

omval 2 år
kvarstår 1 år
omval 2 år
kvarstår 1 år

Suppleant:

Jonas Andersson

omval 1 år

Adjungerad:

Lars Westling

omval 1 år

Revisorer:

Johan Svensk
Vakant

omval 1år

Valberedning:

Rolf Svensson

omval 1år
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